
Občina Tržič: 15 %

EU - Evropski sklad 
za regionalni razvoj: 85 %

Mestno jedro je srce občine, zato smo od leta 2007 
zaradi povsem dotrajane, nezdrave in okoljsko 
sporne infrastrukture obnovili že enajsto ulico v mest-
nem jedru (šest za Mošenikom, Trg svobode, Balos, 
Virje, Cankarjevo, Blejsko). Poudarek obnovi mestnih 
središč daje tudi Evropa, saj smo za že tretji del ob-
nove pridobili EU sredstva.

V avgustu 2011 smo začeli z gradbenimi deli na 
Blejski cesti, konec aprila 2013 pa je bila celovita 
prenova komunalne in cestne infrastrukture na Blej- 
ski in Cankarjevi zaključena. S pomočjo tudi evrop-
skih sredstev smo tako sklenili krog prenove mest-
nega središča in pridobili 2900 m2 obnovljenih javnih 
urbanih površin na Blejski in Cankarjevi cesti z ureje-
nim odvodnjavanjem, javno razsvetljavo, ki ohranja 
elemente tradicionalnega kovaštva in urbano opre-
mo. Pod javnimi površinami sicer očem skrito, vendar 
kljub temu pomembno za zagotavljanje standardov 
s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter 
oskrbe s pitno vodo, pa je obnovljen del obstoječega 
vodovoda in del javne kanalizacije.

Obnova se nam obrestuje, v mestu je več dogod-
kov in življenja, zadovoljstvo ljudi večje. Zadovoljen 
sem, ker se je tudi odnos ljudi do okolice izboljšal, 
na zasebnih zemljiščih ljudje obnavljajo tudi sami. 
Čaka nas še veliko dela. Prireditve, rože in nasmehi 
pa pritrjujejo pravi poti.

                   Mag. Borut Sajovic, župan Občine Tržič

Tudi s pomočjo evropskih sredstev so ulice starega mest-
nega jedra pridobile povsem novo prostorsko dimen-
zijo, ki poudarja njihove arhitekturne značilnosti. Tržiču 
tako vračamo njegovo nekdanjo podobo, s čimer želimo 
omogočiti njegov nadaljnji turistični in gospodarski razvoj. 

Operacija 
Prenova ulic  
v starem mestnem 
jedru Tržiča - II. faza
uspešno zaključena

Struktura financiranja upravičenih stroškov operacije.

Stopnišče Virje pred obnovo 

Obnovljeno stopnišče Virje

Vrvež na obnovljenih ulicah



je bila na odseku od avtobusne postaje do ulice Vir-
je močno poškodovana, z izvedeno investicijo smo 
pridobili temeljito obnovljeno cestno infrastrukturo z 
urejenim odvodnjavanjem, ločenim fekalnim kanali-
zacijskim sistemom in urejeno javno razsvetljavo. 

se od Trga svobode do priključka na traso mestne 
obvoznice ponaša s prenovljeno cestno infrastruktu-
ro, obnovljenim vodovodnim omrežjem ter zgrajenim 
ločenim sistemom meteorne in fekalne kanalizacije, 
končni izgled ulice pa skladno s celostno podobo mest- 
nega jedra dopolnjuje obnovljena javna razsvetljava.

Blejska ulica

Blejska cesta z obnovljeno cestno  
infrastrukturo, vodovodnim omrežjem, ločenim 
sistemom meteorne in fekalne kanalizacije

Blejska cesta pred in med obnovo

Cankarjeva cesta pred obnovo

Cankarjeva cesta v času gradnje

Cankarjeva cesta z  
obnovljeno komunalno  
infrastrukturo, javno 
razsvetljavo in urbano 
opremo

Cankarjeva cesta

Močno dotrajan most čez 
Mošenik

Obnova mostu čez 
Mošenik in njegov 
končni izgled


